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São Paulo, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

Ref: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR  

 

 

O contrato em questão tratará da LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR (SOB DEMANDA), conforme as 

descrições abaixo, para a A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, Organização Social gestora 

do Museu da Casa Brasileira, localizado à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2705, Jardim Paulistano, São 

Paulo / SP. 

 

O grupo gerador locado será utilizado em eventos realizados nas dependências do Museu da Casa 

Brasileira, em regime de stand-by (equipamento em fonte reserva de energia, entrando em funcionamento 

em caso de falha na rede da Distribuidora de Energia - ENEL). 

 

A empresa Locadora deverá instalar no local, sem custos adicionais para o Museu, um grupo gerador em 

regime de stand-by, com acionamento manual realizado por técnico habilitado da Locadora, além de 

sistema de cabeamento até o quadro de distribuição de energia. 

 

• Locação de Grupo Gerador Super Silenciado 

• Potência: 250 kVA acoplado em Caminhão V.U.C. 

• 25 Metros de Cabos 

• Ligação no quadro geral 

• Operador: presente durante todo o evento 

• Combustível: incluso até 08 horas de funcionamento 

• Transporte: incluso 

• Data: sob demanda  

 

Período de Vigência: de 25 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. 

 

A empresa a ser contratada deverá estar devidamente habilitada e fornecer e/ou locar produtos 

certificados de acordo com a Normas Regulamentadoras vigentes. 

 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, subsequente ao mês em que ocorreram os serviços, 

mediante a apresentação de NF, com vencimento mínimo de 10 dias úteis. 

 

A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: valores de serviços 

extras ao escopo acima citado (se houver), prazo de entrega do equipamento no local, forma de 

pagamento, condições de pagamento, vencimentos e validade da proposta. 

 

Encaminhar junto com a proposta de orçamento, uma cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o 

objeto social. 

 

Segue abaixo o layout de localização. 
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Desde já agradecemos sua atenção e participação. 

 

 

Atenciosamente, 

Museu da Casa Brasileira – Gerência de Manutenção 

 


